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  Anita Sowińska 

Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Tomaszów Mazowiecki, 12 sierpnia 2022 r. 

 

Szanowny Pan 

Marek Chabior 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

 

Działając na podstawie art.20 ustawy z dnia 9 maja 1995r. o wykonywaniu mandatu posła  

i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350 z poźn. zmian.), składam interwencję poselską w sprawie 

procedur zgłaszania i procedowania interwencji w zakresie zanieczyszczenia wód. 

 
 
W związku z katastrofą ekologiczną na Odrze chciałabym wyrazić swoje głębokie 
zaniepokojenie informacjami świadczącymi o późnej reakcji urzędów odpowiedzialnych za 
ochronę środowiska na sytuację kryzysową.  
Z doniesień medialnych wynika, że odpowiednie urzędy otrzymywały wcześniej informacje  
o możliwych nielegalnych zrzutach ścieków do Odry i są wątpliwości co do tego, czy te 
zgłoszenia były w odpowiedni sposób procedowane.  
 
Katastrofa ekologiczna na Odrze pokazała jak ważne są szybkie działania w przypadku 
zatrucia wód, dlatego zwracam się do Państwa z następującymi pytaniami:  
 

1. Jaka jest procedura zgłaszania i procedowania interwencji do WIOŚ i GIOŚ? 
Proszę o przesłanie opisu procesu (najlepiej w formie diagramu), wewnętrznej 
instrukcji działania oraz opisu stosowanych narzędzi informatycznych.  

 
2. Jak długi jest czas reakcji od zgłoszenia interwencji do podjęcia działań  

w terenie? W jaki sposób dokumentowane są zdarzenia dotyczące 
zanieczyszczenia wód?  

 
3. Proszę o spis wszystkich interwencji dotyczących zanieczyszczenia wód Odry 

oraz jej dopływów na Państwa terenie z ostatnich trzech lat. W spisie proszę  
o podanie minimum następujących informacji:  

o data zgłoszenia interwencji,  
o miejscowość, 
o nazwa firmy, która wg. informacji z interwencji dokonała zrzutu ścieków lub 

informacji „osoba prywatna”, jeśli zgłoszenie nie dotyczyło firmy, 
o opis zdarzenia, 
o podjętych działań przez WIOŚ lub GIOŚ, 



o data zakończenia postępowania, 
o informacja, czy została nałożona kara pieniężna i w jakiej wysokości,  
o informacja, czy sprawa została skierowana do prokuratury i na jakim jest 

etapie.  
Proszę o przesłanie spisu w formie elektronicznej, najlepiej w Excelu lub innej tabeli.  
 
4. Proszę także o informację jakie są Państwa propozycje dotyczące usprawnienia procesu 
zgłaszania i procedowania interwencji na szczeblu wojewódzkim i krajowym. 
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